
 

 

 

 



 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอดุรธาน ี- บงึกาฬ - ถ า้นาค ี- ศาลปูอ่อืลอืนาคราช 

- บงึโขงหลง 
 

05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิชั น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั นตอนการ

เช็คอิน 

07.05 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ200 

(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)  

ส้าคัญโปรดอ่าน :  

1. เนื่องจากผู้เดินทางต่้ากว่า 10 ท่าน ท้าให้ไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป

ได้ ดังนั นสายการบนิ ไฟล์ทบนิ และราคาตัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทาง

บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋วเครื่องบิน 

2. ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าสา้หรบัโหลดใตท้้องเครือ่ง และสามารถถอืขึ นเครือ่งไดไ้ม่

เกิน 7 กก./ท่าน หากท่านต้องการซื อน ้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั นน้า

ท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 3 ชั่วโมง) 

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บ่าย น้าท่านไปยัง ถ ้านาคี อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติภูลังกา โดยตั งอยู่ที่

ต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ท้าการอุทยานประมาณ 

2 กิโลเมตร และห่างจากน ้าตกตาดโพธิ์ ชั นที่ 4 ราว ๆ 300 เมตร ความสวยงาม

ของถ ้านาคี  มีลักษณะเป็นกลุ่มหินที่มีลวดลายพื นผิวเป็นริ วคล้ายกับเกล็ดล้าตัว

พญานาคขนาดใหญ่ ชาวบ้านและผู้ส้ารวจได้มองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายกับ

พญานาคขดตัวกกไข่ มีทั งส่วนเศียรและล้าตัว สวยงามสมบูรณ์แบบ รายล้อมไป

ด้วยป่าไม้สีเขียว ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในถ ้านาคีมีหิน

รูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงูมากกว่า 

ขึ นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ส่วนด้านในสุดของถ ้าจะมีพระพุทธรูปให้

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร การเข้าไปเที่ยวชมถ ้านาคี จากที่ท้า

การอุทยานแห่งชาติภูลังกา จะมีทางเดินปูนเชื่อมไปยังน ้าตกตาดโพธิ์ และเป็น

เส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ นไปยังน ้าตกตาดโพธิ์ ชั นที่ 4 เดินไปเรื่อย ๆ ผ่านน ้าตก

ผาสวรรค์ และน ้าตกหินงาม ระยะทางทั งหมดประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากจุดนี จะ

เดินยากสักนิด เพราะต้องค่อย ๆ เดินบนหน้าผาของน ้าตกไทรงาม แต่ไม่อันตราย 



 

 

เพราะเป็นช่วงน ้าน้อย เดินผ่านหน้าผาหินไปได้สบาย จากนั นจะเป็นการเดินขึ น

เขา มีบางช่วงต้องปีนป่าย เป็นระยะทางราว ๆ 300 เมตร มีป้ายบอกทางตั งแต่

จุดเริ่มต้นจนถึงถ ้านาคี 

ส้าคัญโปรดอ่าน : เส้นทางส้าหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดย

ทางเดินเป็นทางเดินดินสลับกับบันได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดินป่า

ชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจ้าจุดต่างๆเพื่อแนะน้าและรักษาความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

 

ขอ้แนะนา้สา้หรบั ถ า้นาคี 

1. ควรแต่งการให้พร้อมส้าหรับเดินป่า  

2. ควรเตรียมน ้าดื่มอย่างน้อย 2 ขวด /เกลือแร่ /กระเป๋าสะพายหลัง หรือกระเป๋าที่

ไม่ต้องใช้มือหิ ว /ยาดม /ยาหม่อง  และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง /ถุงมือ /เสื อกันฝน

ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ 

3. ในกรณีส้าหรับเด็ก แนะน้าอายุแนะน้า 7 ขวบขึ นไป เนื่องจากเส้นทางในถ ้า

นาคานั น       

4. ในกรณีส้าหรับผู้สูงอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ้าตัว โดยเฉพาะ

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไขข้อ ไม่แนะน้า 

 



 

 

ส้าคัญโปรดอ่าน :  

1. ห้ามน้ากระดาษทิชชู่ หลอดดูดน ้า ถุงพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม้ธูปเทียน

เครื่องเซ่นไหว้ ขึ นเขาโดยเด็ดขาด 

2. เตรียมเงิน 100 บาทเพื่อลงทะเบียนมัดจ้าขยะที่ด่านทางขึ น 

3. เตรียมเงิน ส้าหรับตรวจ ATK ท่านละ 80 บาท  

** มาตรการเป็นไปตามเงื่อนไขของทางอุทยานก้าหนด ทั งนี อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงภายหลัง ** 

  

น้าชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื นที่อนุรักษ์พันธุ์นก 

โดยเฉพาะนกน ้าที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั งห่านป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นก

กระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภู

ลังกาเป็นฉากหลัง จากนั นน้าคณะไหว้พระขอพร ศาลปูอ่อืลอืนาคราช พญานาคผู้

ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง 

 
ค่้า             บริการอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร 



 

 

พักที่ THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน  

 

วนัทีส่อง หนิสามวาฬ - อดุรธาน ี- เกาะคา้ชะโนด - สนามบนิอดุรธาน ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

04.30 น. ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น 

หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุ

ประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี จะดูคล้ายกับ

ฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาด

ของหินแต่ละก้อน พร้อมน้าท่านชมพระอาทิตย์ขึ น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัส

ทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนั น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตาม

อัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ ้าฤๅษี  

จากนั นน้าคณะเดินทางสู่ ก้าแพงภูสิงห์ น้าคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์ก้าลัง

หมอบอยู่ จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางกลับสู่ที่พัก 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



 

 

น้าท่านเดินทางไปยัง จังหวัดอุดรธานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 

ชั่วโมง) เมืองดอกบัวงาม โดดเด่นด้วยเทศกาลทุ่งดอกบัวแดง ที่บานอวดโฉม

สะพรั่งทั่วหนองน ้าในทุกปี ขึ นชื่อในเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างค้าชะโนด ที่

ท้าให้ผู้คนทั่วสารทิศ ต่างหลั่งไหลเข้ามาเพื่อได้ขอพรองค์พญานาค  รวมทั งวัดป่า

ภูก้อนที่ตั งโดดเด่นบนยอดเขา อีกหนึ่งสถานี่ขึ นชื่อ ที่ไม่ควรพลาด 

กลางวนั            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง 

บ่าย น้าท่านไปยัง เกาะค้าชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี ลับ จุด

เชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี ปรากฏในต้านาน

พื นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุม

มานาคราชเทวี และสิ่งลี ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนใน

จังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน ค้าชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเข้า

มาถึงภายในพื นที่ของค้าชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไป

ด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอ

ลาภ ตามอัธยาศัย 

คา้แนะนา้การสกัการะบชูา 

 

บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะค้าชะโนด มีร้านให้จ้าหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวาย

ต่างๆ จากนั นเมื่อเดินเข้าไปยังเกาะค้าชะโนดมีจุดไหว้สักการะต่างๆ ดังนี  

จุดที่ 1  ศาลาท้าพิธีที่มีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุท

โธ และแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี 

จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้ค้าแนะน้าใน

การท้าพิธี) 

 ส้าหรับท่านใดที่ต้องการบน หรือขอพร

ให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ 

ทางด้านขวาของศาลาท้าพิธี  จะมี

เจ้าหน้าที่คอยให้ค้าแนะน้า นอกจากนี 

ส้าหรับท่านที่ต้องการบน และขอพร

สามารถรับชุดบนได้ที่จุดให้บรกิาร โดย

ท้าบุญตามก้าลังทรัพย์ของท่าน  

ส้าคัญโปรดอ่าน : ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนค้า

บนหรือค้าอธิษฐานของท่าน จากนั นเจ้าหน้าที่จะมอบกระดาษหนึ่งใบส้าหรับเก็บ

ไว้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวหากค้าอธิษฐานของท่านเป็นจริง 



 

 

 ส้าหรับท่านใดที่น้าบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรี

พญานาคเข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะน้า

บายศรี ไปวางไว้ที่หน้าของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใดที่ประสงค์

น้ากลับ สามารถน้ากลับได้ 

จุดที่ 2  หลังเสร็ตสิ นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้น

ไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครั งที่ต้นไทรใหญ่ 

 

จุดที่ 3  ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกัน

ว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบ

ไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย) 

 

จุดที่ 4  บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็น

จุดเชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน ้ าผุด

ตลอดทั งปี 

 

ส้าคัญโปรดอ่าน :  ทั งนี จุดและพิธีการกราบ

ไหว้สักการะต่างๆ ขึ นอยู่กับระเบียบการ

จัดการของทางค้าชะโนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

 

 

18.30 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ207 

(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)  

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

อัตราค่าบรกิาร 



 

 

 

กา้หนดการเดนิทาง 

 

ราคาทวัรต์อ่ทา่น  

พกั 2-3 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

 

26 – 27 มนีาคม 2565 5,999 1,000 

02 – 03 เมษายน 2565 5,999 1,000 

09 – 10 เมษายน 2565 5,999 1,000 

23 – 24 เมษายน 2565 5,999 1,000 

04 – 05 มถินุายน 2565 5,999 1,000 

11 – 12 มถินุายน 2565 5,999 1,000 

18 – 19 มถินุายน 2565 5,999 1,000 

25 – 26 มถินุายน 2565 5,999 1,000 

02 – 03 กรกฎาคม 2565 5,999 1,000 

09 – 10 กรกฎาคม 2565 5,999 1,000 

16 – 17 กรกฎาคม 2565 5,999 1,000 

23 – 24 กรกฎาคม 2565 5,999 1,000 

30 – 31 กรกฎาคม 2565 5,999 1,000 

06 – 07 สงิหาคม 2565 5,999 1,000 

20 – 21 สงิหาคม 2565 5,999 1,000 

27 – 28 สงิหาคม 2565 5,999 1,000 

03 – 04 กนัยายน 2565 5,999 1,000 

10 – 11 กนัยายน 2565 5,999 1,000 

17 – 18 กนัยายน 2565 5,999 1,000 

24 – 25 กนัยายน 2565 5,999 1,000 

01 – 02 ตลุาคม 2565 5,999 1,000 

08 – 09 ตลุาคม 2565 5,999 1,000 



 

 

15 – 16 ตลุาคม 2565 5,999 1,000 

29 – 30 ตลุาคม 2565 5,999 1,000 

 

**ไมม่วีนัเดนิทางทีท่า่นตอ้งการโปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ทา้กรุป๊สว่นตวั* 

 

** สา้หรบัตัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้า้การจองใดๆทั งสิ น ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เปน็ราคา

ตัว๋ทีท่า้การเชค็ ณ วนัที ่02 มนีาคม 2565 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่สว่นตา่งเพิม่ 

หากในกรณทีีค่า่ตัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่า้จองมรีาคาปรบัขึ นจากเดมิ ** 

 

** ในกรณทีีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์น

การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 

 

 

* กรณพีกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทา้การเสรมิเตยีงไดเ้ทา่นั น * 

** ราคาทวัรน์ี สา้หรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นั น นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์า้เทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่

ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจา้นวนขั นต่า้ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณผีูโ้ดยสาร

ไมค่รบตามจา้นวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปดิใหบ้รกิารได*้** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุดุวสิยั** 

อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ  



 

 

 น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg/ท่าน (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบิน ไทยสมายด์

เท่านั น) 

 น ้าหนักสัมภาระถือขึ นเครื่อง Carry on 7Kg/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความ

เหมาะสม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนาม

บริษัทเท่านั น 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 

3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก

ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค้านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

 ค่าจ้างไกด์น้าเที่ยวคอยบริการ และ อ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

กรณีต้องการซื อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ นของนักท่องเท่ียวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบรษิัท เช่น ภัยธรรมชาติ 

การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือ่ง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไมไ่ด้

รวมค่าสัมภาระ) 

  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยว ท่านละ 400 บาท  

 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ เป็นจ้านวน 3,000 บาทต่อท่าน 

พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน เพื่อส้ารองที่นั่ง 



 

 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่้องชา้ระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทั งหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง

น้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช้าระเงิน หรือช้าระเงินไม่ครบภายใน

ก้าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า

นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท้าในวันเวลาท้าการ

ของทางบริษัท ดังนี  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 

น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั นๆถือว่าเป็นวันหยุดท้าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท

เป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ 

(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับ

เงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท้าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ้านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ้านาจ หลักฐานการช้าระเงินค่าบริการต่างๆ และ

หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น้าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดังนี  

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 30 วัน ขึ นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ้านวน หรือหัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้อง

ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่

จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั งหมด 

 

 

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั น 



 

 

2. ทัวร์นี เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ใน

รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทาง

บริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่

เดนิทาง ทั งนี  บริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ น

ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทก้ากับเท่านั น  

6. เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจ้ากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตามนโยบายของภาครัฐ ทั งนี นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของจังหวัดนั นๆ 

 

 

 

 

 

 

 


